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Autor řešil problém na 74 stranách (plus přílohy), s využitím cca 30 informačních zdrojů 

uvedených v seznamu. Strukturu práce (viz Obsah) autor pojal podle svého – proč nevyužil 

doporučení  ke strukturaci diplomové práce uvedená na webu KTV? Proč je např. Výsledková 

část podřazena kapitole Metody?

Cíl práce je obsažen v názvu a zpřesněn na s. 9 s tím, že jde o „RC Tatra Smíchov 2007 a 

2008“ a „pomocí Unifittestu“.  Ani v názvu práce, ani v cíli se však nedozvíme, že půjde o 

žáky mladšího školního věku (???) -  a neměla by být metoda zjišťování být uvedena až 

v kap. Metody? Dále není jasné, proč je na s. 9 uváděn dvakrát postup práce a patří sem 

vůbec? (Navíc obsahuje kroky, které nejsou relevantní  pro vlastní řešení problému.)

V teoretické části autor zcela zbytečně popsal  mnoho stran nadbytečnými informacemi, 

které se až na pár detailů nevztahují k řešení vytyčeného problému (kap 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 

3.7, 3.8 = zbytečných  téměř 24 stran textu) – určitý vstup do analýzy zkoumaného problému 

představuje až kap. 4, což je na teoretickou část práce velice málo (cca 15 stran většinou 

velmi obecně pojatých informací)!

Hypotézy na s. 56 nejsou důsledně provázány s problémovými otázkami, které si autor 

vytyčil na s. 9, některé s těchto otázek pak ani nezkoumá a bohužel,  vůbec na ně 

neodpovídá  ani v Závěrech (autor ji nazývá Závěr – proč ne Závěry? -s. 71), kde pouze 

opakuje závěry k verifikaci hypotéz, které uvedl v Diskusi. 

Ve výsledkové části autor vypisuje v tabulkách výkony jednotlivých žáků v disciplínách

Unifittestu, ale nijak je nezpracovává do přehledné podoby v podobě grafů apod. , což  

znesnadňuje ověření platnosti jeho dílčí  slovní interpretace pod tabulkami. Diskuse je 

zaměřena pouze na verifikaci hypotéz – nebyla možná i širší interpretace?  

V Závěrech pak (kromě výše uvedených připomínek) postrádám vyjádření ke smyslu celé 

práce, v čem je přínosná? Kdo a jak její výsledky může využít?

Celkově lze konstatovat, že autor si postavil velmi nízké výzkumné cíle. V podstatě se jedná 

pouze o okamžité zjištění úrovně motorických schopností nějaké skupiny dětí, přičemž to, že 

nějakou dobu hrají ragby, tam má nepodstatnou úlohu. Nevíme, jak a co trénují, jak často, 

jestli trénink ragby má nějaký vliv na rozvoj jejich motorických schopností atd., atp. 

Pozitivní je, že se autor zřejmě dětem osobně a se zaujetím věnuje, avšak takto naprosto 

nenáročně postavená práce - jak obsahově, tak po teoretické a metodologické stránce –

podle mého názoru nevyhovuje požadavkům, kladeným na diplomové práce.

Práci proto k obhajobě doporučuji jen s největšími výhradami.
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V  Praze,  9.5.2017                                                   doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.


